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ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Δορυφορικό Συμπόσιο 

Δορυφορικό συμπόσιο διάρκειας 60 λεπτών. Η ώρα διεξαγωγής θα οριστεί κατόπιν 
συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης και ανάλογα με τις ανάγκες του 
επιστημονικού προγράμματος. 
 
Οφέλη χορηγού 
 Παρουσίαση νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων της χορηγού εταιρείας  
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα  
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

5.000,00 € 

Δορυφορική Διάλεξη 

Δορυφορική διάλεξη διάρκειας 30 λεπτών. Η ώρα διεξαγωγής θα οριστεί κατόπιν 
συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης και ανάλογα με τις ανάγκες του 
επιστημονικού προγράμματος. 
 
Οφέλη χορηγού 
 Παρουσίαση νεότερων επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων της χορηγού εταιρείας 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα  
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

3.500,00 € 

Rollup Banner στον εκθεσιακό χώρο 

Τοποθέτηση rollup banner στον εκθεσιακό χώρο, σε σημείο που θα υποδειχθεί από τη 
Γραμματεία της εκδήλωσης. 
 
Οφέλη χορηγού 
 Παρουσίαση νεότερων επιστημονικών δεδομένων των  προϊόντων της χορηγού εταιρείας 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα  
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

3.500,00 € 

Προβολή λογοτύπου στη σήμανση του συνεδριακού χώρου 

Προβολή εταιρικού ή προϊοντικού λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στη σήμανση του 
συνεδριακού χώρου. 
 
Οφέλη χορηγού 
 Εταιρική ή προϊοντική προβολή της χορηγού εταιρείας 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

 
3.000,00 € 

Σε όλα τα ως άνω κόστη χορηγιών δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 



 
 

 
3 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Προβολή λογοτύπου σε διάλειμμα 

Προβολή εταιρικού ή προϊοντικού λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στη συνεδριακή 
αίθουσα κατά τη διάρκεια διαλείμματος του επιστημονικού προγράμματος. 
 

Οφέλη χορηγού 
 Εταιρική ή προϊοντική προβολή της χορηγού εταιρείας 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

3.000,00 € 

Προβολή λογοτύπου σε διάλειμμα καφέ (έκαστο) 

Προβολή εταιρικού ή προϊοντικού λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στον χώρο παράθεσης 
του διαλείμματος καφέ. 
 

Οφέλη χορηγού 
 Εταιρική ή προϊοντική προβολή της χορηγού εταιρείας 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

1.500,00 € 

Web Banner στη φόρμα εγγραφής (αποκλειστικότητα) 

Προβολή εταιρικού ή προϊοντικού web banner της  χορηγού εταιρείας στη φόρμα εγγραφής 

της ιστοσελίδας της εκδήλωσης.  
 

Οφέλη χορηγού 
 Εταιρική ή προϊοντική προβολή της χορηγού εταιρείας 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

2.500,00 € 

Διαφημιστική Καταχώριση 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
 

Οφέλη χορηγού 
 Εταιρική ή προϊοντική προβολή της χορηγού εταιρείας 
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στο τελικό πρόγραμμα  
 Προβολή λογοτύπου χορηγού εταιρείας στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 

 

Εσωτερική εξωφύλλου 2.000,00 € 
1η δεξιά 2.500,00 € 

Εσωτερική σελίδα 1.500,00 € 
Εσωτερική Οπισθόφυλλου 2.000,00 € 

Οπισθόφυλλο 3.000,00 € 
SPC (Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντων) 500,00 € 

Σε όλα τα ως άνω κόστη χορηγιών δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 
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ΚΟΣΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Κατηγορία Κόστος 

Ειδικευμένοι / Ειδικευόμενοι   ΔΩΡΕΑΝ 

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας / Φοιτητές  ΔΩΡΕΑΝ 

 

Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης και  

περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος 
 Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες 
 Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους ιατρούς 

(εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης) 

 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

Υπηρεσίες Κόστος 

Κόστος διατροφής ανά ημέρα [70,00 €] 

220,00 € 

Κόστος διαμονής ανά διανυκτέρευση [150,00 €] 

Στα ως άνω κόστη φιλοξενίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

 Το κόστος αφορά διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό 
 Στο κόστος διαμονής περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι, εκτός του φόρου 

διανυκτέρευσης, ο οποίος πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση 
 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

  S P E T S E S  H O T E L  

  N I S S I A  T r a d i t i o n a l  R e s i d e n c e s  

  O R L O F F  R e s o r t   

 


